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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2021

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „kapitola“, „ÚPV SR“, alebo „úrad“) je 
ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
Základným poslaním ÚPV SR je vykonávať štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, 
topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení. 
Úrad priemyselného vlastníctva SR je samostatnou rozpočtovou kapitolou. Jeho hospodárenie je ovplyvnené 
jednak výškou príjmov, ktoré dosahuje zo svojej činnosti a jednak stanovenou výškou výdavkov, ktoré na ročnej 
báze stanovuje Ministerstvo financií SR.

Rozpočtované príjmy kapitoly na rok 2021 v sume 3 200 000,00 € neboli v priebehu roka upravované a boli 
dosiahnuté v celkovej sume 3 876 035,99 €, čo predstavuje plnenie na 121,13 %. Navyše úrad zabezpečil výber 
správnych poplatkov v roku 2021 v celkovej výške 915 687,44 € (v roku 2020 to predstavovalo 994 604,87 €) 
takže celková výška príjmov vybratých úradom v roku 2021 dosiahla sumu 4 791 723,43 €. Podrobná analýza 
príjmov sa nachádza v tomto materiáli.

Rozpočtované výdavky kapitoly na rok 2021 boli vo výške 3 612 963,00 €. Rozpočtovými opatreniami boli 
upravené na sumu 4 749 045,04 € a čerpané v sume 4 743 161,14 €, čo predstavuje čerpanie 
na 99,88 %, pričom bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 978 963,88 € a kapitálové výdavky v sume 
764 197,26 €. Navýšenie výdavkov v roku 2021 súvisí najmä s výdavkami spojenými s projektom rekonštrukcie 
strechy úradu. Podrobná analýza čerpania výdavkov sa nachádza v tomto materiáli.

Dosahovanie príjmov a čerpanie výdavkov priamo ovplyvňujú hlavné činnosti úradu a najvýznamnejšie 
udalosti a medzníky roka 2021.

Hlavné činnosti úradu

Hlavné činnosti úradu pozostávajú zo spracúvania prihlášok za patenty, dodatkové ochranné osvedčenia, 
úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia. Zároveň je to 
poskytovanie rešeršných služieb, informačných služieb a vzdelávacích činností v oblasti ochrany priemyselného 
vlastníctva.

Hlavnou činnosťou úradu je rovnako riešenie právnych sporov týkajúcich sa podaných prihlášok, námietok 
k podaniam, odvolacích konaní a zároveň oblasť legislatívnych konaní, ktorými sme viazaní v zmysle 
medzinárodných zmlúv.

Pandémia COVID 19 a s ňou súvisiace opatrenia nemali negatívny vplyv na kvalitu a kvantitu vykonaných 
prác. Úrad aj v roku 2021 plynulé fungoval v online režime, v ktorom prebiehala väčšina činností úradu, stretnutí, 
rokovaní či vzdelávaní.

Počet podaných národných prihlášok ochranných známok v roku 2021 bol 3 287, čo je nárast o 300 
prihlášok oproti roku 2020, kedy počet podaných prihlášok bol 2 987 a v percentuálnom vyjadrení tento nárast 
tvorí 10 % oproti predchádzajúcemu roku. Zavedením služby FAST TRACK sa doba zverejnenia prihlášky 
ochrannej známky v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skrátila jednak v konaniach, ktoré vykazujú 
nedostatky, ako aj v prihláškach bez nedostatkov. V roku 2021 úrad zaviedol túto službu aj v oblasti patentov. 
Možnosť získať patent na vynález v zrýchlenom konaní majú prihlasovatelia od 1. 3. 2021, pričom v 
zrýchlenom konaní sú vybavované všetky prihlášky podané po 1. 7. 2020, ktoré spĺňajú stanovené 
požiadavky. K31. 12. 2021 bolo do FAST TRACK konania predbežne zaradených 24 patentových prihlášok. 
Prvý "FAST TRACK" patent dospel do záverečnej fázy v máji 2022 - rozhodnutie o udelení patentu bolo 
vydané necelých 21 mesiacov od podania príslušnej patentovej prihlášky.

Cieľom a víziou úradu je tvoriť „Moderný, dynamický úrad, vykonávajúci mandát kvalitne a v prospech 
klientov“. Otvorenosť, transparentnosť, efektívnosť, kooperatívnosť’ a dynamickosť, sú nosné piliere, ktoré úrad 
zaviedol a zavádza do všetkých svojich stratégií, vízií a procesov konaní ako aj do každodenných činností. Medzi 
dôležité kroky preukázania transparentnosti a otvorenosti patrí aj zverejnenie procesov konaní a lehôt 
jednotlivých druhov konaní a komunikovanie legitímnych očakávaní klientov. Rovnako aktívna činnosť úradu 
a zviditeľňovanie úradu modernými komunikačnými prostriedkami v roku 2021 výrazne posilnilo povedomie 
o činnosti úradu v Slovenskej republike ako aj v medzinárodnom meradle.
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Medzinárodné aktivity a iné aktivity

Oblasť medzinárodných aktivít je významnou oblasťou z titulu členstva úradu v medzinárodných 
organizáciách EUIPO, EPO, WIPO, VPI, a zároveň z titulu aktívnych účastí na rôznych stretnutiach, mnohých 
v rámci V4 spolupráce, kde vykonávame aj úlohu koordinátora spoločných aktivít. K významnejším patria:

EUIPO (Európsky úrad pre duševné vlastníctvo Alicante)
V priebehu roka 2021 úrad implementoval 13 projektov v zmysle Zmluvy o spolupráci s EUIPO, ktoré sú 
zamerané na zlepšenie poskytovania informácií, zvyšovanie povedomia o ochrane duševného vlastníctva, 
konvergenčné aktivity a vybrané aktivity Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva.
V máji 2021 úrad začal implementáciu projektu „Capture and Store Historical Files“, ktorého cieľom je 
digitalizácia papierových spisov prihlášok ochranných známok a dizajnov.
29. septembra 2021 sa slávnostným podpísaním Memoranda o porozumení medzi Úradom priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky, mestom Banská Bystrica a Finančnou správou Slovenskej republiky, začala 
spolupráca v rámci projektu „Banská Bystrica - Autentické mesto“.
Cieľom projektuje vytvoriť sieť autentických miest v Európe, ktoré si uvedomujú dôležitosť ochrany duševného 
vlastníctva, ochotu bojovať proti falšovaniu a snahu zvyšovať povedomie odbornej i laickej verejnosti o hodnote 
duševného vlastníctva a škodách spôsobených falšovaním a autorským pirátstvom. Banská Bystrica sa tak stala 
piatym európskym mestom.
Jednou z najdôležitejších udalostí roka v rámci spolupráce s EUIPO bolo spustenie a propagácia Fondu pre malé 
a stredné podniky. V roku 2021 požiadalo 234 malých a stredných podnikov zo Slovenska o finančnú podporu 
pri podaní prihlášok ochranných známok a dizajnov. Najväčší záujem bol o zľavu pri podaní prihlášky ochrannej 
známky EÚ (63 %), nasledovali národné prihlášky ochranných známok (15 %), prihlášky dizajnu Spoločenstva 
(14 %) a národné prihlášky dizajnov (8 %). Spustenie fondu sa prejavilo aj vo výraznom náraste podaných 
prihlášok ochranných známok EÚ slovenskými prihlasovateľmi v roku 2021 (37,4 %). Rovnako prihlášky 
dizajnov Spoločenstva zaznamenali nárast (15,3 %).

EPO (Európsky patentový úrad Mníchov)
V roku 2021 úrad podpísal novú bilaterálnu dohodu s Európskym patentovým úradom, ktorá sa zohľadňuje 

novú projektovú štruktúru, ako aj mechanizmus komunikácie EPÚ s členskými štátmi s cieľom zjednodušiť a 
zefektívniť vzájomnú spoluprácu. Projekty sú organizované do štyroch pilierov - znalosti a kvalita, zbližovanie 
postupov, zdieľanie práce a spolupráca v oblasti IT.
Projekt Európskeho patentového úradu pod názvom PATLIB si už viac ako 10 rokov kladie za cieľ re-orientáciu 
patentových informačných centier na centrá podporujúce inovácie, zavedenie nových inovačných podporných 
služieb poskytovaných pre malé a stredné podniky, priemysel, akademickú sféru, výskumné inštitúcie a 
patentových zástupcov. Aktuálne v rámci siete existuje viac ako 300 PATLIB centier.

WĽPO ( Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo Ženeva)
V úzkej spolupráci so Sekretariátom WIPO prebiehala v roku 2021 príprava medzinárodnej konferencie 
"Vodíkové technológie! Pripravení na budúcnosť...", pôvodný termín december 2021, ktorá sa z dôvodu 
nepriaznivej epidemiologickej situácie a na základe vtedy prijatých protiepidemiologických opatrení musela 
preložiť na máj 2022. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie predsedu ÚPV SR s generálnym 
riaditeľom WIPO Darenom Tangom, stretnutie s prípravným tímom WIPO k vodíkovej konferencii ako aj 
rokovanie o bilaterálnej spolupráci na rok 2022 s regionálnym odborom vo WIPO.
Cieľom konferencie bolo:

- priblíženie súčasných trendov v automobilovom priemysle, s využitím vodíka ako environmentálne 
najprijateľnejším palivom,

- ukázať na príkladoch z praxe ako najefektívnejšie pretaviť výsledky vedeckej činnosti univerzít do praxe 
- od nápadu cez výskum, prototyp až po výrobu a i.

Projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy
Od januára 2019 je úrad zapojený do projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách 

verejnej správy“ pod názvom Implementácia modelu CAF v ÚPV SR. V roku 2020 bol úradu udelený titul 
Efektívny užívateľ modelu CAF.
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V roku 2021 prebiehala druhá fáza projektu CAF 2 „Udržateľnosť" a úrad začal implementovať model CAF 
v zmysle Plánu implementácie. Samo hodnotiaca správa bola schválená vedením dňa 30.11.2021. V roku 2022 
plánuje úrad pokračovať tvorbou Akčného plánu zlepšovania a externým posúdením na mieste.

Projekty financované z fondov EU
Úrad v roku 2021 aktuálne implementuje projekty, ktoré sú čerpané zo zdrojov EÚ fondov.
Jedná sa o nasledujúce projekty:

1. Manažment údajov ÚPV SR
2. Migrácia ISVS Webregistre ÚPV SR a ISVS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu
3. Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Úrad 

priemyselného vlastníctva SR
4. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke budovy ÚPV SR

1. Manažment údajov ÚPV SR
Hlavným cieľom projektu je zavedenie systematického manažmentu údajov v úrade, vrátane nastavenia 
príslušných procesov a metodík pre správu celého životného cyklu údajov a to: 
zriadenie roly dátového kurátora a úprava organizačnej štruktúry,
a) zvýšenie kvality údajov,
b) príprava na zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť",
c) zvýšenie rozsahu publikovaných údajov,
d) zvýšenie kvality publikovaných údajov,
e) sprístupnenie údajov pre službu Moje dáta.

Projekt je čerpaný zo zmluvy o NFP č. NFP311070Z013. Na projekt bolo vyhlásené Verejné obstarávanie (ďalej 
„VO“). Zmluva s víťazom verejného obstarávania bola podpísaná 29.11.2021 a projekt satým spustil 30.11.2021. 
Dokončenie projektu Hlavných aktivít je plánované na 29.11.2022.

2. Migrácia ISVS Webregistre ÚPV SR a ISVS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho 
cloudu
Cieľom projektuje optimalizovať’ prevádzku a zároveň stratégiu úradu, a postupne presunúť do vládneho cloudu 
všetky migrovateľné ISVS v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 
- vládny cloud.
V rámci projektu budú premigrované do vládneho cloudu systémy IS Webregistre, ktoré sprístupňujú údaje z 
registrov vedených a spravovaných úradom, a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje 
elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu.
VO bolo vyhlásené 02.08.2021 a ukončené 20.09.2021. Plánované ukončenie aktivít je 12/2022.

3. Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Úrad 
priemyselného vlastníctva SR
Úrad sa zapojil do výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku so zameraním na „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v 
podsektore VS“.
Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej a zabezpečiť súlad 
so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákonom č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách 
verejnej správy. V rámci projektu úrad plánuje zaviesť procesy governance kybernetickej bezpečnosti, realizovať 
analýzu rizík a analýzu dopadov, spracovať stratégiu informačnej a kybernetickej bezpečnosti, vrátane roadmapy 
na implementáciu navrhnutých opatrení. Zabezpečiť proces formálneho rozhodnutia o riadení rizík a 
implementovať nástroj na evidenciu informačných aktív, kategorizácie IS a sietí a riadenie identifikovaných rizík 
a incidentov.
Úrad podal 5.11.2021 žiadosť o NFP, ktorá následne prešla administratívnou kontrolou a ku koncu roka 2021 sa 
nachádzala v štádiu odborného hodnotenia.

4. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke budovy ÚPV SR
V zmysle výzvy č. OPKZP-PO4-SC41 1-2019-61 bol na ÚPV SR už v októbri roku 2020 začatý proces príprav, 
vypracovania a predloženia dokumentov potrebných k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia na projekt: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke 
budovy ÚPV SR.
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Cieľom tohto projektuje úspora prevádzkových nákladov úradu - zníženie spotreby zemného plynu potrebného 
na vykurovanie prevádzkovej budovy a prípravu teplej vody, lokálne zníženie emisií produkovaných v súčasnosti 
plynovou kotolňou, zvýšenie účinnosti výroby tepla a zlepšenie kvality životného prostredia.
Súčasná plynová kotolňa bude zachovaná, jestvujúce kondenzačné kotly budú v zimných mesiacoch využívané 
na vykurovanie. Doplnené budú o reverzibilné tepelné čerpadlá, ktoré budú pokrývať potrebu tepelnej energie 
na vykurovanie a na prípravu teplej vody v prechodnom období.
Uvedený projekt bol v roku 2021 v procese administratívnych príprav na predloženie žiadosti o NFP.

Propagačné podujatia
Každoročne 26. apríla oslavuje úrad Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV), aby sme si pripomenuli 

význam práv duševného vlastníctva (patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv) pri podpore 
inovácií a tvorivosti.

1.1.2, Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Text
Schválený 
rozpočet 
(v EUR)

Upravený 
rozpočet 
(v EUR)

Skutočnosť 
(v EUR)

%
k upravenému 

rozpočtu

1 2 3 4 5=4/3*100
Príjmy spolu 3 200 000,00 3 200 000,00 3 876 035,99 121,13
z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdavky spolu: 3 612 963,00 4 749 045,04 4 743 161,14 99,88
z toho:
kryté prostriedkami EU 0,00 91 257,17 91 257,17 100,00

Saldo príjmov 
a výdavkov -412 963,00 -1 549 045,04 -867 125,15 55,98

Príjmy kapitoly boli pôvodne rozpočtované v sume 3 200 000,00 € Tieto už neboli v priebehu roka 2021 
upravované a boli dosiahnuté v sume celkom 3 876 035,99 €, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 
121,13 %.

Výška dosiahnutých príjmov je výrazne ovplyvnená príjmom z udržiavacích poplatkov v sume 
2 918 275,52 €, ktoré sú príjmom úradu podľa zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti 
patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku 
za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 495/2008 Z. z.“), ktorý je účinný 
od 01.02.2009. Významnú časť príjmov predstavujú aj príjmy za činnosti spojené s medzinárodnými ochrannými 
známkami, ktoré kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve. 
V roku 2021 dosiahli predmetné príjmy sumu 563 567,48 €. Mimoriadny príjem v roku 2021 predstavoval 
jednorazový príjem z úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO v celkovej výške 290 277,89 €. 
Ostatné príjmy tvorili príjmy napr. za rešerše, publikácie, školné, refundácie atď., vo výške 103 915,10 €.

Schváleným upraveným rozpočtom na rok 2021 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 
3 612 963,00 €, no po vykonaní rozpočtových opatrení bola ich výška upravená na sumu 4 749 045,04 €.

Za rok 2021 boli celkové výdavky čerpané v sume 4 743 161,14 €, čo predstavuje čerpanie na 99,88 %.
Saldo príjmov a výdavkov podľa skutočnosti k 31.12.2021 vykazuje záporný výsledok, aleje v súlade so 

schválenými zmenami v rozpočte v roku 2021.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 nám bol 

finálne dňa 17.12.2020 oznámený listom č. MF/020484/2020-441 v nasledovnom znení:

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky Európskej únie

(v eurách) 
3 200 000,00 
3 200 000,00 

0,00
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z toho:

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z .z. 
a prostriedkov Európskej únie

z toho:

3 612 963,00

3 612 963,00

A. L rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)
A.2. prostriedky na spolufinancovanie
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

3 612 963,00 
0,00

(610), (kód zdroja 111+11 H)
2 033 761,00

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 2 033 761,00

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.649/2020
Z toho:
aparát ústredného orgánu
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 649/2020
z toho:

123 osôb

123 osôb

0 osôb

aparát ústredného orgánu
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 
z toho:

0 osôb
83 602,00

kód zdroja 111 83 602,00

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00

C. Prostriedky Európskej únie 0,00

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR (v EUR)
Kód 
programu Názov programu

Výdavky spolu za kapitolu 3 612 963,00
081 
08101 
08102

Podpora priemyselného vlastníctva
- Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva
- Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

3 174 625,00

06H0G Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 0,00

0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR 135 000,00

0EK0R Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 303 338,00

V roku 2021 sme uskutočnili celkom 12 rozpočtových opatrení, ktorými sa zmenil rozpočet na rok 2021 
na upravený rozpočet nasledovne:

(v eurách)
I. PRÍJMY KAPITOLY 3 200 000,00
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00
B. Prostriedky Európskej únie -
II . VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) 4 749 045,04
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 4 749 045,04
a prostriedkov Európskej únie 
Z toho:

A. L rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)
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z toho:

kód zdroja 111
kód zdroja 131
A.2. prostriedky na spolufinancovanie EU
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(610),
(kód zdroja 111+11H)

3 973 891,89
775 153,15

91 257,17

2 121 995,39

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR (v EUR)

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č.649/2020
Z toho:

2 121 995,39

123 osôb

aparát ústredného orgánu
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č.649/2
020
z toho:

123 osôb

0 osôb

aparát ústredného orgánu 0 osôb

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 
z toho:

764 197,87

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00

C. Prostriedky Európskej únie 91 257,17

Upravený rozpočet na rok 2021 v programovej štruktúre
Kód 
programu Názov programu

Výdavky spolu za kapitolu 4 749 045,04
081 Podpora priemyselného vlastníctva 3 821 242,08
08101 - Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva
08102 - Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H0G Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 0,00

0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR 127 374,94

0EK0R Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - ÚPV SR 800 428,02

Skutočné plnenie záväzných ukazovateľov v roku 2021 bolo nasledovné:
(v eurách)

Záväzné ukazovatele Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutočnosť

% 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 3 200 000,00 3 876 035,99 121,13
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z toho 11:
z toho 13:

3 200 000,00
0,00

3 200 000,00
0,00

3 876 035,99 121,13
X

B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 X
z toho 11: 0,00 0,00 X
z toho 13: 0,00 0,00 X

II. VÝDAVKY KAPITOLY 
CELKOM (A+B+C) 3 612 963,00 4 749 045,04 4 743 161,14 99,88

z toho 11: 3 612 963,00 3 973 891,89 3 968 008,60 99,85
z toho 13: 0,00 775 153,15 775 152,54 99,99
z toho 72: 0,00 0,00 X
A. Výdavky spolu bez 
prostriedkov podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. a 3 612 963,00 4 657 787,87 4 651 903,97 99,87

prostriedkov Európskej únie
z toho 11: 3 612 963,00 3 950 741,91 3 944 858,62 99,85
z toho 13:
z toho:

0,00 707 045,96 707 045,35 99,99

A.l. rozpočtové prostriedky 
kapitoly (kód zdroja 111+11H) 3 612 963,00 3 950 741,91 3 944 858,62 99,85

z toho 131 0,00
A.2. prostriedky na 
spolufinancovanie 0,00 27 384,16 27 384,16 100,00

z toho 11: 0,00 0,00 0,00 100,00
z toho 13: 0,00 27 384,16 27 384,16 100,00

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania (610), 
(kód zdroja 111+11H)

2 033 761,00 2 121 995,39 2 119 171,74 99,87

z toho: mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania aparátu ústredného 
orgánu (kód zdroja 111+11H)

2 033 761,00 2 121 995,39 2 119 171,74 99,87

Počet zamestnancov rozpočtových 
organizácií, podľa prílohy č. 1 k 
uzneseniu vlády SR č. 649/2020

123 123

z toho: aparát ústredného 
orgánu 123 osôb 123 osôb

- administratívne kapacity 
rozpočtových organizácií 
osobitne sledované, podľa 
prílohy č. 1 k uzneseniu vlády 
SR č. 649/2020

0 osôb 0 osôb X

z toho: aparát ústredného 
orgánu 0 osôb 0 osôb X

A.4. kapitálové výdavky (700) 
(bez prostriedkov na 
spolufinancovanie)

83 602,00 764 197,87 764 197,26 99,99

z toho 11: 83 602,00 98 151,91 98 151,91 100,00
z toho 13: 0,00 666 045,96 666 045,35 99,99
z toho: kód zdroja 111 83 602,00 98 151,91 98 151,91 100,00
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B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. 0,00 0,00 X

(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z. z. je rozpočtová 
organizácia
oprávnená čerpať tento limit do 
výšky rozpočtovaných príjmov 
skutočne
prijatých a je oprávnená prekročiť 
limit výdavkov z dôvodu 
dosiahnutia
vyšších ako rozpočtovaných
príjmov.)

C. Prostriedky Európskej únie 0,00 91 257,17 91 257,17 100,0
z toho 11: 0,00 23 149,98 23 149,98 100,0
z toho 13: 0,00 68 107,19 68 107,19 100,0

D. Výdavky štátneho rozpočtu na 
realizáciu programov vlády SR a 
častí programov vlády SR

06H0G Hospodárska mobilizácia 
ÚPVSR 0,00 0,00 x

z toho 11: 0,00 0,00 x
z toho 13: 0,00 0,00 x
z toho 72: 0,00 0,00 x

081 Podpora priemyselného 
vlastníctva 3 612 963,00 3 821 242,08 3 815 358,18 99,85

z toho 11: 3 174 625,00 3 481 670,45 3 475 787,16 99,83
z toho 13: 0,00 339 571,63 339 571,63 100,00
z toho 72: 0,00 0,00 X

0970B Príspevky SR do MO - 
ÚPV SR 135 000,00 127 374,94 127 374,94 100,0

z toho 11: 135 000,00 127 374,94 127 374,94 100,0
z toho 13: 0,00 0,00 x
z toho 72: 0,00 0,00 x

0EK0R Informačné technológie 
financované zo štátneho 
rozpočtu - Úrad priemyselného 
vlastníctva SR

303 338,00 800 428,02 800 428,02 100,00

z toho 11: 303 338,00 364 846,50 364 846,50 100,00
z toho 13: 0,00 435 581,52 435 581,52 100,0
z toho 72: 0,00 0,00 x

Na základe vyššie uvedených tabuľkových prehľadov o schválených a upravených záväzných ukazovateľoch 
a ich skutočnom plnení resp. čerpaní v roku 2021 môže kapitola skonštatovať, že v roku 2021 tieto dodržala.

1.2. Príjmy kapitoly

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vzhľadom k svojej činnosti, ktorá je zameraná 
predovšetkým na zabezpečenie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva a poskytovania ich ochrany, 
dosahuje hlavne príjmy z činnosti úradu (nedaňové príjmy).

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

10



Príjmyvroku 2021 boli rozpočtované vovýške3 200 000,00 € ak 31.12.2021 dosiahli výšku 3 876 035,99 €, 
čo predstavuje prekročenie rozpočtu v absolútnom čísle o 676 035,99 € a plnenie rozpočtu na úrovni 121,13 %, 
čo je priaznivý stav. V roku 2020 bola výška príjmov úradu 3 744 672,71 €, čiže celková výška príjmov oproti 
roku 2020 vzrástla o 131 363,28 €.

Záväzný príjmový ukazovateľ pre rok 2021 sme splnili a prekročili.
Ide hlavne o:

a) príjmy z udržiavacích poplatkov 2 918 275,52 € (2 777 259,73 € k 31.12.2020), oproti roku 2020 nárast 
o 141 015,79 6,

b) príjmy za činnosti spojené s priznávaním medzinárodných ochranných známok za rok 2020, ktoré 
kapitola každoročne získava od Svetovej organizácie duševného vlastníctva vo výške 563 567,48 €. 
(593 670,85 € k 31.12.2020) pokles o 30 103,37 6,

c) ostatné príjmy z prenájmu, predaja tovarov a služieb (rešerše, publikácie, školné, príjmy z poplatkov 
za porušenie predpisov, refundácie a kaucie) celkovo vo výške 103 915,10 € (106321,20 € k 
31.12.2020), pokles oproti roku 2020 o 2 406,10 €,

d) mimoriadny príjem v roku 2021 predstavoval jednorazový príjem z úradu Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo EUIPO v celkovej výške 290 277,89 €.

Celkové nedaňové príjmy (v EUR) v roku 2021 boli skutočne dosiahnuté v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ
Schválený 
rozpočet 

na rok 2021

Upravený 
rozpočet 

na rok 2021

Skutočnosť 
k 

31.12.2021
%

212 - Príjmy z vlastníctva 5 000,00 5 000,00 8 156,78 163,14
212003 - Z prenajatých budov, priestorov 
a objektov 5 000,00 5 000,00 8 156,78 163,14
221 - Administratívne poplatky 3 113 000,00 3 113 000,00 3 772 120,89 121,17
221004 - Ostatné 3 113 000,00 3 113 000,00 3 772 120,89 121,17
223 - Poplatky a platby 
z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb 32 000,00 32 000,00 17 116,96 53,49
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 32 000,00 32 000,00 17 116,96 53,49

290 - Iné nedaňové príjmy 50 000,00 50 000,00 78 641,36 157,28
292019 - Z refundácie 50 000,00 50 000,00 77 139,68 157,28
292027 - Iné príjmy 0,00 0,00 1 501,68 0,00
Nedaňové príjmy spolu 3 200 000,00 3 200 000,00 3 876 035,99 121,13
Odvedené správne poplatky na daňový úrad 0,00 0,00 915 687,44 0,00
Mimorozpočtové zdroje - granty 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Príjmy zo správnych poplatkov

V roku 2021 v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch sú poplatky vyberané úradom, 
odvádzané prostredníctvom daňového úradu do štátneho rozpočtu. Tieto, v zmysle rozpočtovej klasifikácie nie sú 
príjmami úradu, pričom však výsledky jeho činnosti sa prejavujú aj touto formou. Kapitola zabezpečila výber 
správnych poplatkov v roku 2021 v celkovej výške 915 687,44 € (v roku 2020 to predstavovalo 994 604,87 6). 
Pokles správnych poplatkov súvisí hlavne s neustále sa zvyšujúcou elektronizáciou. V prípade podania prihlášky 
elektronickými prostriedkami je sadzba poplatku 50,00 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, avšak poplatok 
sa znižuje najviac o 70,00 EUR.
V dôsledku toho sa zvýšil počet prihlášok podávaných elektronicky a to najmä prihlášok ochranných známok a 
tiež prekladov európskych patentových spisov, ktoré sú vo viac ako v 90,00 % podávané elektronicky.

Výšku správnych poplatkov odvedených v rokoch 2010 - 2021 prostredníctvom daňového úradu do štátneho 
rozpočtu dokumentuje nasledovný prehľad:
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Rok Výška správnych poplatkov 
(v tis. eurách)

Nárast/pokles v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom

2010 1 362 -
2011 1 396 +34
2012 1 289 -107
2013 1 283 -6
2014 1 286 +3
2015 1 237 -49
2016 1 279 +42
2017 1 198 -81
2018 1 058 -140
2019 1 011 -47
2020 995 -16
2021 916 -79

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike 
na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

Kapitole neboli v roku 2021 poskytnuté žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ ani iné prostriedky zo zahraničia 
zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a z toho dôvodu túto časť nehodnotí.

1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V roku 2021 nedošlo k úprave limitu príjmov schváleného rozpočtu.

1.3. Výdavky kapitoly

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Schváleným rozpočtom na rok 2021 boli kapitole stanovené celkové výdavky vo výške 3 612 963,00 €. 
Rozpočtovými opatreniami (celkovo 12) boli upravené na sumu 4 749 045,04 € a čerpané v sume 
4 743 161,14 €, čo predstavuje čerpanie na 99,88 %, pričom bežné výdavky boli použité vo výške 
3 978 963,88 € a kapitálové výdavky v sume 764 197,26 €.

Schválený a upravený rozpočet bežných a kapitálových výdavkov a ich čerpanie dokumentuje nasledovný 
prehľad:

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 2021

Upravený 
rozpočet 

2021

Skutočnosť 
2021 %

Výdavky spolu 
z toho:

3 612 963,00 4 749 045,04 4 743 161,14 99,88

600 - Bežné výdavky 
z toho:

3 529 361,00 3 984 847,17 3 978 963,88 99,85

610 - Mzdy, platy... 2 033 761,00 2 121 995,39 2 119 171,74 99,87
610 zdroj 111 081 2 033 761,00 2 073 204,00 2 070 380,35 99,86
610 zdroj 1A C1 0,00 12 670,08 12 670,08 100,00
610 zdroj 3AC1 0,00 21 195,61 21 195,61 100,00
610 zdroj 3AC2 0,00 5 976,29 5 976,29 100,00
610 zdroj 3AC3 0,00 8 949,41 8 949,41 100,00

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 710 800,00 786 265,54 785 339,18 99,88
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Bežné výdavky

630 - Tovary a služby 
v tom:

642 300,00 905 077,17 902 943,89 99,76

631 - Cestovné náhrady 7 000,00 9 388,66 9 388,66 100,00

632 - Energie, voda a komunikácie 109 800,00 97 271,75 97 271,75 100,00

633 - Materiál 152 392,00 217 112,67 217 112,67 100,00

634 - Dopravné 23 600,00 28 918,46 28 918,46 100,00

635 - Rutinná a štandardná údržba 90 692,00 228 748,23 228 748,23 100,00

636 - Nájomné za prenájom 9 000,00 10 627,71 10 627,71 100,00

637 - Služby 249 816,00 313 009,69 310 876,41 99,32

640 - Bežné transfery 142 500,00 171 509,07 171 509,07 100,00

700 - Kapitálové výdavky 
z toho:

83 602,00 764 197,87 764 197,26 99,99

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív 
- Softvér

83 602,00 59 113,44 59 113,44 100,00

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia

0,00 48 198,00 48 198,00 100,00

716 - Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 25 131,00 25 131,00 100,00

717 - Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 0,00 236 007,91 236 007,30 99,99

718 - Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 395 747,52 395 747,52 100,00

Na základe schváleného rozpočtu na rok 2021 boli bežné výdavky rozpočtované v sume 3 529 361,00 €, po 
vykonaní rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 3 984 847,17 €. Bežné výdavky kapitola čerpala 
celkom vo výške 3 978 963,88 €, čo predstavuje čerpanie na 99,85 %.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 bol pre kapitolu stanovený limit 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 033 761,00 €. Po vykonaní 
rozpočtových opatrení pre rok 2021 bol rozpočet tejto kategórie upravený na sumu 2 121 995,39 €. Hlavné zmeny 
v triede EKRK predstavovalo navýšenie mzdových prostriedkov z dôvodu vyúčtovania Partnerskej dohody pre 
projekt CAF v zdrojoch 1AC1,3AC1 , 3AC2 a 3AC3.

Celkové výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2021 boli čerpané v 
sume 2 119 171,74 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,87 %.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Schváleným rozpočtom na rok 2021 boli stanovené výdavky na poistné a príspevky do poisťovní v sume 
710 800,00 €, v priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 786 265,54 € a skutočné čerpanie týchto výdavkov 
bolo vo výške 785 339,18 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 99,88 %.

630 - Tovary a služby

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 predstavovali výdavky v kategórii - Tovary a služby sumu 
642 300,00 €. Na základe zrealizovaných rozpočtových opatrení bol ich limit upravený na sumu 905 077,17 €. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške 902 943,89 €, čo predstavuje čerpanie na 99,76 %.

Hodnotenie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie

631 - Cestovné náhrady

Schváleným rozpočtom na rok 2021 boli rozpočtované výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty 
v sume 7 000,00 €, upravený rozpočet predstavuje sumu 9 388,66 €. Skutočné čerpanie výdavkov na pracovné 
cesty bolo vo výške upraveného rozpočtu, z toho výdavky na zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 
4 653,59 € a výdavky na tuzemské pracovné cesty činili sumu 4 735,07 €. Pandémia COVID-19 zasiahla práve 
možnosť zahraničných a domácich ciest. V roku 2021 bolo vykonaných celkom iba 19 zahraničných ciest, čo 
predstavuje malý nárast oproti roku 2020 (13 ciest), ale oproti roku 2019 ide ešte stále o dramatický pokles (264 
ciest). Rok 2021 pokračoval pozvoľný nárast aj počtu tuzemských pracovných ciest a ku koncu roka 2021 ich 
bolo vykonaných 400. Oproti roku 2020 (380) je to malý nárast, aj keď zďaleka nedosahuje čísla z roku 2019 
(695). V nasledujúcich rokoch očakávame výrazný nárast zahraničných pracovných ciest (najmä je potrebná účasť 
na rôznych zasadnutiach), čo možno pozorovať už z vývoja roka 2022. Číslo nákladu na cestovné náhrady vo 
finančnom vyjadrení môže byť čiastočne skresleným ukazovateľom, nakoľko časť výdavkov na pracovné cesty 
nám pokrývajú refundácie z medzinárodných projektov, do ktorých je úrad zapojený.

632 - Energie, voda a komunikácie

Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli v rámci schváleného rozpočtu vo výške 109 800,00 €, upravený 
rozpočet bol vo výške 97 271,75 € a skutočné čerpanie výdavkov činilo sumu 97 271,75 €, t. j. na 100,00 % oproti 
upravenému rozpočtu. Z uvedenej položky sú zabezpečované úhrady výdavkov za spotrebovaný plyn, elektrickú 
energiu, vodné a stočné, ďalej za poštové a telekomunikačné služby a poplatky za komunikačné siete.
Uvedené číslo môže byť čiastočne skresleným ukazovateľom, nakoľko časť výdavkov na energie nám pokrývajú 
refundácie z medzinárodných projektov, do ktorých je úrad zapojený (hlavne náklady na spotrebovanú energiu, 
vodu, poštové a telekomunikačné služby). Zároveň v roku 2021 sme prenajali 4. poschodie administratívnej 
budovy pre SIEA - Slovenskú energetickú a informačnú agentúru, ktorá nám rovnako čiastočne refunduje 
spotrebované náklady na energie.

633 - Materiál

Schválené výdavky na položke - Materiál boli vo výške 152 392,00 €, upravené na sumu 217 112,67 €. 
Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu. V tejto položke rozpočtu kapitoly sa sledujú úhrady 
spojené s nákupom interiérového vybavenia (78 840,68 € - nákup a výmena kobercov, nových kancelárskych 
stolov pre zamestnancov, kancelárskych stoličiek), nákupom výpočtovej techniky (69 500,89 € notebooky pre 
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zamestnancov pre zrýchlenie výkonu práce ako aj pre výkon práce na horne office, nákup nových monitorov pre 
zamestnancov) a telekomunikačnej techniky (15 626,65 €), kníh, časopisov a novín (1 696,49 €), výdavkov na 
obstaranie všeobecného materiálu (kancelárskeho, čistiaceho, elektroinštalačného, vodárenského, posypového, 
tonerov) (36 438,29 €), a iné náklady. Nákup interiérového vybavenia a položka 633001 a nákup výpočtovej 
techniky 633002 mal vplyv na nárast nákladov na materiál najvýraznejšie. Úrad realizoval v roku 2021 niekoľko 
investícií, ktoré smerovali predovšetkým na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov úradu. Na tento účel 
využil prednostne prostriedky, ktoré nám boli jednorazovo poskytnuté z Európskeho úradu pre duševné 
vlastníctvo ako podpora národných úradov na zlepšenie pracovného prostredia a výkonu zamestnancov národných 
úradov.

634 - Dopravné

Na rok 2021 boli výdavky spojené s dopravou schválené v sume 23 600,00 € a upravené na sumu 
28 918,46 €, z dôvodu čerpania pohonných hmôt a servisných opráv motorových vozidiel. Skutočné náklady 
vynaložené na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu motorových vozidiel, na povinné zmluvné poistenie a 
havarijné poistenie a pod. boli vo výške 28 918,46 €. Úrad pravidelne monitoruje hospodárnosť služobných 
motorových vozidiel úradu a hlavne spotrebu pohonných hmôt a nákladov na bežný servis a údržbu.

635 - Rutinná a štandardná údržba

Schváleným rozpočtom na rok 2021 boli stanovené výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 
90 692,00€, v priebehu roka bola ich výška upravená na sumu 228 748,23 €, pričom skutočné čerpanie bolo vo 
výške upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast nákladov hlavne pri výmene kobercov 
v kanceláriách úradu (16 340,60 €) z dôvodu zastaranosti, údržby budovy (16 353,42 €). Najvyššou položkou 
však je údržba softvéru vo výške 186 233,48 € (v roku 2020 144 212,82 €), ktorá predstavuje podstatnú zložku 
údržby úradu, a to najmä IT výdavky (licencie, zmenové požiadavky, úpravy systémov).

636 - Nájomné za nájom

Schválené výdavky za nájom predstavovali v roku 2021 sumu 9 000,00 €, v priebehu roka boli upravené 
na sumu 10 627,71 € a vo výške upraveného rozpočtu bolo aj ich skutočné čerpanie. Hlavnou položkou je nájomné 
multifunkčných zariadení, na kopírovanie, tlač, skenovanie dokumentov, ako výsledok verejného obstarávania na 
obdobie 4 rokov.

637 - Služby

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 predstavovali výdavky na služby sumu 249 816,00 €, v priebehu 
roka boli tieto upravené na sumu 313 009,69 € a skutočné čerpanie predstavovalo sumu 310 876,41 €, čo je 
99,32 %.

Použitie týchto výdavkov bolo zamerané hlavne na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom 
72 558,78 €, úhradu špeciálnych služieb realizovaných dodávateľským spôsobom 93 193,33 €, stravovanie 
zamestnancov v sume 46 654,98 €, povinného prídelu do sociálneho fondu vo výške 33 345,78 €, odmeny 
zamestnancov mimo pracovného pomeru - dohody o vykonaní práce 14 975,88 €. Náhrady za rekreačné poukazy 
pre zamestnancov predstavovali sumu 10 739,54 € (v roku 2019 to bolo 11 621,10 €), školenia, kurzy semináre 
predstavovali sumu 7 721,53 €.

Najvýraznejšie zvýšenie je badať v špeciálnych službách, položka 637005. Jedná sa o služby externého 
zabezpečovania služieb VO podlimitných a nadlimitných zákaziek, ktoré v roku 2021 predstavovali sumárne 
hodnotu 21 600,00 €.

Tieto náklady predstavovali pre úrad mimoriadne navýšenie, na ktoré sme museli hľadať rezervy úsporami na 
iných položkách v rámci bežných výdavkov.

Rovnako došlo k jednorazovým výdavkom z titulu realizácie personálneho auditu, ktorý prebehol na úrade 
v hodnote 5 938,80 €. Významnú položku predstavovalo zaplatenie databázových služieb EPOQUE a STN 
GLOBAL v hodnote 29 380,52 €, ktoré využíva úrad na rešeršné služby pri posudzovaní nových riešení 
produktov priemyselnej ochrany.
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640 - Bežné transfery

V roku 2021 sme v triede 640 realizovali vyplatenie odstupného (12 719,50 €) a vyplácanie finančného 
príspevku na stravovanie (25 337,77 €). Najvýznamnejšou položkou v tejto klasifikácii je 649003 transfer spojený 
s úhradou príspevku Slovenskej republiky do medzinárodnej organizácie za členstvo SR vo Svetovej organizácii 
duševného vlastníctva (podprogram 0970B). Priaznivým kurzom CHF pri povinnej platbe 136 737,00 CHF do 
tejto organizácie sme usporili čiastku 7 625,06 € aMFSR vyhovelo našej požiadavke ojej presun do programu 
081 Podpora priemyselného vlastníctva, kategória 600 bežné výdavky. Skutočné čerpanie ekonomickej 
klasifikácie 640 bolo vo výške 171 509,07 € a bolo rovné upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

710 - Obstaranie kapitálových aktív

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu boli našej kapitole schválené kapitálové výdavky 
vo výške 83 602,00 €.

Rozpočet na rok 2021 predstavoval po úpravách hodnotu 764 197,87 €. Skutočné čerpanie za rok 2021 bolo 
na úrovni 764 197,26 € teda 99,99 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov ovplyvnilo uvoľnenie viazaných kapitálových výdavkov z roka 2020, hlavne 
týkajúcich sa projektu Veľký rozvoj. Vzhľadom k prebiehajúcim projektom sa kapitálové výdavky v rámci 
kapitoly čerpali hlavne na :

a) obstaranie softvéru (projekt Veľký rozvoj a vnútorné IT výdavky úradu, zakúpenie licencií 
databázového rešeršného systému Acsepto a i.)

b) nákup strojov prístrojov hlavne z oblasti komunikačnej infraštruktúry (telefónna ústredňa, nákup 
výpočtovej techniky)

c) v oblasti realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia strechy budovy)
d) v oblasti rekonštrukcie a modernizácie softvéru.

V roku 2021 sa kapitálové výc avky čerpali podľa zdrojov a programov nasledovne:
Zdroj Program Skutočnosť k 31.12.2021

111 081 37 166,47
111 0EK0R 60 985,44
1311 0EK0R 211 787,52
131J 081 228 855,83
131K 0EK0R 223 794,00
131K 081 1608,00

Kapitálové výdavky celkom 764 197,26
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Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2021 nasledovné:

Ekonomická 
klasifikácia

Popis Skutočnosť 2021 Najvýznamnejšie položky

711 004 Nákup licencií 59 113,44 Licencie Acsepto
713 003 Nákup telekomunikačnej 

techniky
43 314,00 Zakúpenie telefónnej ústredne

713 004 Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov a 
zariadení

4 884,00 Klimatizácia server

716 Prípravná a projektová 
dokumentácia

25 131,00 Projekt Zvýšenia podielu 
obnoviteľných zdrojov energie na 

prevádzke budovy UPV SR
717 002 Rekonštrukcia 

a modernizácia budovy
236 007,30 Rekonštrukcia strechy budovy

718 006 Rekonštrukcia a 
modernizácia softvéru

395 747,52 Projekt Veľký rozvoj

764 197,26

640 - Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym 
združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám

Kapitola poskytla v priebehu roka 2021 bežné transfery za účelom a vo výške ako je uvedené v časti 1.3.1. 
Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie (640 - Bežné transfery) a neposkytla žiadne kapitálové 
transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým 
osobám.

Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv

V roku 2021 neboli kapitole poskytnuté žiadne prostriedky, ktoré by boli vyčlenené v štátnom rozpočte formou 
rezerv.

Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona 
č. 523/2004 Z. z.

Kapitola v roku 2021 neprekročila limit výdavkov o prostriedky taxatívne vymedzené v § 23 zákona č. 
523/2004 Z. z.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Kapitola používa výdavky štátneho rozpočtu len na svoju činnosť a nemá žiadne podriadené organizácie. 
Nakoľko je funkčná klasifikácia totožná s ekonomickou klasifikáciou, čerpanie výdavkov podľa funkčnej 
klasifikácie sa nehodnotí.
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1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Úrad v rámci svojej činnosti v roku 2021 čerpal hlavne prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj 
prostriedky z fondov Európskej únie. Zapojil sa do viacerých projektov, ktoré boli financované z fondov 
Európskej únie. Z hľadiska vplyvu na čerpanie výdavkov v roku 2021 to boli dva projekty, a to projekt „CAF - 
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ a projekt „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy ÚPV SR“. Okrem toho sa úrad aktívne zapojil do ďalších projektov z fondov EU, ktorých 
čerpanie sa predpokladá pre nasledujúce roky, a to: Manažment údajov ÚPV SR, Migrácia ISVS Webregistre 
ÚPV SR a ISVS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu a Rozvoj govemance a úrovne 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS - Úrad priemyselného vlastníctva SR. Úrad 
predpokladá ukončenie hlavných aktivít týchto projektov v roku 2022.

Z rozpočtu Európskej únie pri implementácii národných a medzinárodných projektov v roku 2021 došlo 
k čerpaniu vo výške 91 257,17€ z čoho 3 415,09 € predstavovalo dočerpanie projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy ÚPV SR“ a 87 842,08 € dočerpanie projektu „CAF - Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy“.

1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

V roku 2021 sme celkovo predložili 12 rozpočtových opatrení s požiadavkou na úpravu limitov 
schváleného rozpočtu vrátane opatrení bez nároku na navýšenie zdrojov, ktoré znamenali len úpravy a presuny 
medzi programami v rámci schválených limitov.
K dátumu 31.12.2021 bolo schválených 12 zmien v rozpočte ÚPV SR.
RO1: uvoľnenie viazaných prostriedkov KV vo výške 1 275 230,48 €
RO2: CAF refundácia z roka 2020 vo výške: 54 489,03 €
RO3: presun v rámci EKRK 0,006
RO4: presun 081/EK0R 0,00 €
ROS: refundácia mzdových prostriedkov projekt budova: 3 415,09 €
RO6: schválenie použitia mimoriadneho príspevku z EUIPO : 290 000 €
RO7: CAF refundácia z roka 2020 33 353,05 €
ROS : viazanie rozpočtových prostriedkov mzdy - 3498,00 €
RO9: Zmena účelu použitia výdavkov Uznesenie vlády 210 000,00 €
RO10:: Navýšenie miezd a odvodov KZVS 56 727,00€
ROH:: Presun v rámci programov 0,00 €
RO12:: Viazanie KV §8 zákona

Pôvodný rozpočet ÚPV SR na rok 2021 (bežné a kapitálové
- 573 634,61 €

výdavky) bol schválený vo výške
3 612 963,00 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na konečnú výšku 4 749 045,04 €.

1.4. Finančné operácie

Kapitola nezrealizovala v roku 2021 príjmové a výdavkové finančné operácie

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 
následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej 
šíreniu.

1.5.1 Príjmy

V roku 2021 z dôvodu nákazlivej choroby COVID 19 nedošlo k úprave limitu príjmov kapitoly.

1.5.2 Výdavky

V oblasti opatrení prijatých na zmiernenie následkov pandémie COVID-19 v roku 2021 Úrad priemyselného 
vlastníctva SR realizoval tieto mimoriadne výdavky:
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Popis výdavku RO/Re alokácia EKRK Suma €
Nákup notebookov pre zamestnancov na prácu z 
domu

RO06- 
prerozdelenie 
mimoriadneho 

príspevku z EUIPO

633002 22 674,99

Zakúpenie licencií ZOOM Video connection na 
prácu z domu

Re alokácia 
z vnútorných 
zdrojov úradu

635009 1 092,84

Nákup respirátorov pre zamestnancov úradu Re alokácia 
z vnútorných 
zdrojov úradu

633006 524,60

24 292,43

Celková hodnota mimoriadnych výdavkov úradu z dôvodu COVID-19 boli v celkovej výške: 24 292,43 €. 
Uvedené prostriedky sme financovali jednak z rozpočtového opatrenia, ktoré prerozdelilo mimoriadny príspevok 
z EUIPO , ako aj realokáciou z vnútorných zdrojov úradu.

1.5.3 . Finančné operácie

V roku 2021 sme nerealizovali žiadne finančné operácie z titulu pandémie COVID-19.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Zhodnotenie zamestnanosti

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je v zmysle § 32 zákona č. 575/2001 
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov jediný 
ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

Činnosť úraduje zabezpečená dvomi skupinami zamestnaneckých vzťahov. Sú to štátnozamestnanecké vzťahy 
súvisiace s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami v štátnozamestnaneckom pomere a 
pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti s výkonom závislej 
práce v pracovnom pomere.

Pokiaľ ide o štatistické údaje, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2021 bol 118,9. K 31.12.2021 
bol evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 118, z toho 105 v štátnej službe a 13 zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2021 v úrade pracovalo 87 žien a 31 mužov.

V priebehu roka 2021 vznikol štátnozamestnanecký pomer dvom zamestnancom. Ku skončeniu 
štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru došlo v piatich prípadoch, z toho jeden z dôvodu organizačnej 
zmeny. Materskú a rodičovskú dovolenku k 31.12.2021 čerpali tri zamestnankyne. Aj počas roka 2021 mal úrad 
zastúpenie v medzinárodnej inštitúcii Európskej únie. Funkciu národného experta k 31.12.2021 vykonával v 
Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) jeden zamestnanec.

V súvislosti s obsadzovaním štátnozamestnaneckých miest v dočasnej a stálej štátnej službe bolo počas roka 
2021 vyhlásených šesť výberových konaní.

Úspešne ukončené boli tri vonkajšie výberové konania, vrátane výberového konania na obsadenie pozície 
vedúceho zamestnanca. Jedno výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej 
službe bolo zrušené, nakoľko odpadol dôvod na zastupovanie štátneho zamestnanca na obsadzovanom 
štátnozamestnaneckom mieste. Neúspešné boli vnútorné výberové konania a to z dôvodu, že sa neprihlásil žiadny 
uchádzač.
Kapitola dlhodobo avizuje reálny problém obsadiť miesta odborníkov, patentových špecialistov, z dôvodu 
nekonkurencieschopného platového ohodnotenia.

Analýza zamestnancov kapitoly

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Štátna 
služba

105 106 118 116 112 115 115

Verejná 
služba

13 14 17 18 21 20 22
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Počet 
celkom

118 120 135 134 133 135 137

Počet 
nových 
zamestná 
ncov

2 3 7 9 15 8 5

Počet 
ukončený 
ch PP

5 19 6 8 17 7 6

Uzatvorená kolektívna zmluva prináša zamestnancom výhody, presahujúce rámec stanovený zákonmi a 
vyššími kolektívnymi zmluvami, ako napríklad 
- zvýšenie odchodného a odstupného, 
- platené pracovné voľno, 
- zvýšenú náhradu príjmu počas PN, 
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
- odmeny a dary pri životných jubileách (50 rokov a 60 rokov)
- sociálnu výpomoc.

Vedenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky priebežne prijíma opatrenia potrebné na 
skvalitnenie všetkých činností a výstupov úradu nielen na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Osobitný význam v rámci rozboru zamestnanosti majú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V rámci rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2021 tieto neboli súčasťou výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ale zahŕňajú sa na podpoložku kategórie tovary a služby. V roku 
2021 mala kapitola uzavretých 60 dohôd, ktoré zabezpečovali: lektorskú činnosť vo vzdelávacom programe 
Duševné vlastníctvo, príležitostné upratovacie práce, pomocné práce v archíve, preklady, vedenie motorového 
vozidla, pomocné fyzické práce súvisiace s údržbou vonkajších priestorov úradu, tvorbu dát pre Acsepto, výkon 
vnútorného auditu pod vedením vnútorného audítora.

1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kapitola nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.
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PRÍLOHA 1

Organizačná schéma Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
k 31.12.2021

Keďže Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy nemá podriadené 
rozpočtové a príspevkové organizácie, organizačnú schému, ktorá by vyjadrovala kompetenčné usporiadanie 
medzi ústredným orgánom a podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, nepredkladáme.
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PRÍLOHA 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol

Vnútorná kontrola

V roku 2021 boli na základe schváleného plánu vnútorných kontrol vykonané nasledovné kontroly 
(podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov):

Kontrola plnenia uznesení vlády SR - 4x
Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám - Ix
Kontrola vybavovania sťažností - Ix
Kontrola bezpečnostnej dokumentácie a dodržiavania prijatých režijných opatrení v oblasti fyzickej bezpečnosti 
a objektovej bezpečnosti - Ix
Kontrola plnenia úloh civilnej ochrany - Ix
Kontrola plnenia Protikorupčného programu ÚPV SR - Ix
Po vnútorných kontrolách v roku 2021 boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

Interný ISO audit

V priebehu roku 2021 bolo v súlade s plánom interných ISO auditov realizovaných 18 plánovaných interných 
ISO auditov. Predmetom auditov boli procesy a pod procesy úradu definované v mape procesov a pod procesov.

Vonkajšia kontrola

Externý ISO audit

V roku 2021 (október 2021) sa v úrade uskutočnil externý dozorný ISO audit. Cieľom auditu bolo preveriť, či 
certifikovaný systém manažérstva pokračuje v plnení požiadaviek certifikačnej normy medzi certifikačným a re 
certifikačným auditom v oblasti platnosti. Audítor na základe výsledkov auditu skonštatoval, že úrad má zavedený 
a udržiavaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami certifikačnej normy a systém manažérstva pokračuje v 
plnení požiadaviek certifikačnej normy.

Vnútorný audit

Vnútorné audity boli v roku 2021 vykonané na základe schváleného ročného plánu jednotlivých vnútorných 
auditov. V roku 2021 bolo ukončených 6 vnútorných auditov, pričom 1 audit bol začatý v roku 2020. Vnútorným 
auditom boli overené nasledujúce oblasti: verejné obstarávanie, čerpanie prostriedkov v rámci realizácie projektu 
Zabezpečenie energetickej účinnosti budovy ÚPV financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ v zmysle uzavretej 
zmluvy o poskytnutí NFP, mzdový systém, správa majetku štátu, tvorba interných riadiacich aktov a aktuálnosť 
metodík konania, výkonnosť a plnenie úloh jednotlivých organizačných útvarov. V rámci ukončených auditov 
bolo zistených 6 nedostatkov strednej resp. vysokej závažnosti. V úrade boli prijaté opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
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Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2021 
37 - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Ľubica Gajdošová ÚPV SR

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

Štátny rozpočet 3 612 963 4 749 045 4 743 956

-> prostriedky kapitoly 3 612 963 4 657 788 4 652 699

-> prostriedky E Ú 0 63 873 63 873

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 0 27 384 27 384

- Rozpočet kapitoly 3 612 963 3 973 892 3 968 804

- Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 612 963 3 950 742 3 945 654

- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) 0 23 150 23 150

- Prostriedky EÚ-z3. programového obdobia 2014 - 2020 0 23 150 23 150

- Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 775 153 775 153

- Zo štátneho rozpočtu 0 707 046 707 045

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 271 788 211 788

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 269 856 269 856

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 225 402 225 402

- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pism. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) 0 40 723 40 723

- Prostriedky EÚ-z3. programového obdobia 2014 - 2020 0 40 723 40 723

- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 27 384 27 384

- Prostriedky na spolufinancovanie -z 3. programového obdobia 2014 - 2020 0 27 384 27 384

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy

Por. 
č.

Kód 
programu Názov programu Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet 

k 31.12.2021
Skutočnosť do 

31.12.2021

Výdavky spolu za kapitolu 3 612 963 4 749 045 4 743 956

A 081 Podpora priemyselného vlastníctva 3 174 625 3 763 468 3 758 573

a) 08101 - Rozhodovanie a podpora v oblasti priemyselného vlastníctva 2 300 738 2 567 467 3 436 460

b) 08102 - Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva 873 887 914 887 41 000

c) 08103 -Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR 0 193 272 193 271

d) 08104 -CAF 0 87 842 87 842

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

B 0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR 135 000 127 375 127 181
Gestor: Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR

C 0EK0R Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad priemyselného 303 338 858 202 858 202
Gestor: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

1. 0EK0R01 - Systémy vnútornej správy 85 000 708 000 55 090

2. 0EK0R02 - Špecializované systémy 70 436 70 436 80 413

3. 0EK0R03 - Podporná infraštruktúra 147 902 245 019 286 080

4. 0EK0R04 - IS Elektronické služby ÚPV SR 0 434 748 436 620

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

081 - Podpora priemyselného vlastníctva

Zámer:
Kvalitné služby priemyselno-právnej ochrany.

Vytlačené dňa: 27.05.2022 1 / 11



(v eurách)Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 174 625 3 441 354 3 436 460
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 230 856 230 856
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0
1AC1 - Európsky sociálny fond 0 23 150 23 150
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 903 2 903
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 512 512
3AC1 - Európsky sociálny fond 0 37 820 37 820
3AC2 - Európsky sociálny fond 0 10 759 10 759
3AC3 - Európsky sociálny fond - pro rata 0 16 112 16 112
Spolu 3 174 625 3 763 468 3 758 573

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie cieľov v programoch vychádza zo správ o činnosti jednotlivých útvarov za rok 2021 , vzatých na vedomie na porade vedenia dňa 23.2.2022
Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošova

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08101 - Rozhodovanie a podpora v oblasti priemyselného vlastníctva
Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 300 738 2 567 467 3 436 460
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) Ó 0 0
Spolu 2 300 738 2 567 467 3 436 460

Cieľ 27:
V roku 2021 prihlášku dizajnu (v prípadoch bez interakcie a bez nedostatkov zistených úradom) zapísať do registra v lehote 5 mesiacov od podania prihlášky.

Monitorovanie cieľa:
V júni 2021 úrad sprístupnil službu zrýchleného postupu zápisu prihlášok dizajnov, tzv. FAST TRACK dizajnu, na základe ktorého je možné po dodržaní stanovených 
podmienok zapísať dizajn do registra v lehote 45 pracovných dní od dátumu podania prihlášky, čo je oproti priemernej dobe zápisu dizajnu do registra 98 dni, výrazné 
skrátenie. V roku 2021 však podmienky pre takýto zápis splnili len tri dizajnové prihlášky.
Priemerná stredná hodnota zápisu prihlášok dizajnov do registra všetkých - teda aj tých, v ktorých sú vytýkané nedostatky zápisu bola stanovená na 90 dni.

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti Odboru známok a dizajnov za rok 2021 , prerokovaná na porade vedenia úradu dňa 23.2.2022

Typ: Výstupu
MJ: mesiac

A - Doba prihlášky dizajnu do registra

Rok
Bázický rok R - 3 

2018
R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 5 5 5
Skutočnosť 3

Cieľ 28:
V roku 2021 prihlášku ochrannej známky (v prípadoch bez interakcie a bez nedostatkov zistených úradom) zapísať do vestníka v lehote 4 mesiacov od podania 
prihlášky.Kľúčový cieľ

Monitorovanie cieľa:
Počet podaných národných prihlášok ochranných známok v roku 2021 bol 3 287, čo je nárast o 300 prihlášok oproti roku 2020, kedy počet podaných prihlášok bol 2 987 
a v percentuálnom vyjadrení tento nárast tvori 10 % oproti predchádzajúcemu roku.
Zavedením systému zrýchleného konania FAST TRACK sa skrátila celková doba zverejnenia prihlášky ochrannej známky v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nielen v 
konaniach . ktoré monitorujeme , t.j bez interakcie a bez nedostatkov zistených úradom , kde sa podarilo dosiahnuť medián 45 dni, čo je 1,5 mesiaca . ale aj doba 
zverejnenia prihlášok , ktoré vykazujú mierne nedostatky. 
Mediány zverejnenia prihlášok

Merateľný ukazovateľ 
(s cieľovou hodnotou)
1. Prihlášku ochrannej známky (v prípadoch bez nedostatkov a bez interakcie) zverejniť vo vestníku v lehote 1,5 mesiaca od podania prihlášky 
medián (45 dni)
2. Prihlášku ochrannej známky (v prípadoch s interakciou) zverejniť vo vestníku v lehote 2,3 mesiaca od podania prihlášky 
medián (70 dni)
3. Prihlášku ochrannej známky (v prípadoch bez námietky; s interakciou) zapísať do registra v lehote 4,8 mesiaca od podania prihlášky 
medián (145 dní)

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti odboru známok a dizajnov za rok 2021, vzatá na vedomie poradou vedenia dňa 23.2.2022

Komentár k programovej časti:

Typ: Výstupu

MJ: mesiac
A - Doba prihlášky OZ do registra

Rok
Bázický rok R-3

2018
R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 4 4 4

Skutočnosť 1.5

Vytlačené dňa: 27.05.2022 2/ 11



Monitorovanie vychádza zo správ o činnosti jednotlivých odborných útvarov , ktoré boli vzaté na vedomie na porade vedenia dňa 23.2.2022 
Rozhodovanie o predmetoch priemyselného vlastníctva je hlavným programom úradu a vzťahuje sa na kľúčové činnosti úradu akými je poskytovanie priemyselno právnej 
ochrany.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08102 - Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva
Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 873 887 873 887 0
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 41 000 41 000
Spolu 873 887 914 887 41 000

Cieľ 25:
V roku 2021 vybaviť priemerne mesačne 50 žiadostí verejnosti na spracovanie patentových, známkových a dizajnových rešerší.

Monitorovanie cieľa:
Rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID-19, v ktorom došlo k obmedzeniu 
niektorých činností úradu a hlavne aktivít oddelenia komunikácie, na ktorých prebieha aktívna informovanosť verejnosti o možnostiach ochrany svojho priemyselného 
vlastníctva.
Z dôvodu rozvoja a skvalitnenia služieb úradu v prospech jeho klientov, úrad zaviedol predĺžené úradné 
hodiny a to vo forme predĺženej telefonickej informačnej podpory klientov od 16:00 do 18:00.
Aj napriek tomuto vývoju bolo v roku 2021 vykonaných 7 patentových rešerši na stav techniky, 10 patentových rešerší
s komentárom, 98 známkových rešerší, 3 bibliografické rešerše a 6 rešerší na vzhľad dizajnu. Pre EUIPO bolo 
vykonaných 346 rešerší EUTM.
Celkovo bolo vykonaných 470 rešerší na rôzne oblasti techniky , čo predstavuje plnenie cieľa priemerne 39,2 rešerší mesačne.
Uvedený cieľ sa teda podarilo splniť na 78,4%

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti Oddelenia komunikácie za rok 2021 , vzatá na vedomie na porade vedenia 23.2.2022

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - priemerný mesačný počet vybavených žiadosí na rešerš

Rok
Bázický rok R - 3 

2018
R-2
2019

R- 1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 50 50
Skutočnosť 39,2

Cieľ 26:
V roku 2021 poskytnúť verejnosti priemerne mesačne 400 informácií z oblasti priemyselno-právnej ochrany.

Monitorovanie cieľa:
Z dôvodu rozvoja a skvalitnenia služieb úradu v prospech jeho klientov, úrad zaviedol predĺžené úradné 
hodiny a to vo forme predĺženej telefonickej informačnej podpory klientov od 16:00 do 18:00. Vykonávajú 
ju zamestnanci príslušných odborných útvarov z miesta výkonu práce, na základe vopred stanoveného 
rozpisu.Zamestnankyne informačného centra zabezpečujú hlasové služby, e-mailovú komunikáciu a 
vybavovanie osobných návštev podľa požiadaviek klientov. Za rok 2021 bolo na informačnom centre 
vybavených spolu 5195 žiadostí o informáciu (z toho telefonicky 4058, e-mailom 1089, osobne 38, poštou 
10).
Zaslaných bolo 449 upozornení na predĺženie platnosti úžitkových vzorov a 187 upozornení na 
predĺženie platnosti dizajnov.
Uvedený počet predstavuje mesačný priemer informácií na úrovni 432,92 informácií rôzneho druhu. Cieľ splnený na 108,2%.

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti Oddelenia komunikácie za rok 2021, vzatá na vedomie na porade vedenia 23.2.2022

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - priemerný mesačný počet poskytnutých informácií z oblasti priemyselno-právnej ochrany

Rok
Bázický rok R-3

2018
R-2
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1 
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 400 400

Skutočnosť 432

Komentár k programovej časti:

Uvedené kľúčové ciele sú zamerané na poskytovanie služieb úradu v oblasti vykonávania rešerší a poskytovania informácii v jednotlivých oblastiach priemyselno právnej 
ochrany.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08103 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR

Zámer: .
Zámerom projektu je riešenie zníženia spotreby energie pri prevádzke jestvujúcej budovy ÚPV SR stavebnými úpravami na základe projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby( zateplenie strechy, obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla a pod. )

Vytlačené dňa: 27.05.2022 3/ 11



(v eurách )Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 189 856 189 856
3M1 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 903 2 903
3M2 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 512 512
Spolu 0 193 272 193 271

Cieľ 5:
Odhadované ročné zníženie emisii skleníkových plynov

Monitorovanie cieľa:
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov bolo dosiahnuté v objeme 92,0268 t ekviv Co2/rok čo predstavuje plnenie plánu na 71,28%.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky, monitorovacia správa k NFP predkladaná projektovým manažérom spol FONDY EU s.r.o.

Typ: Výstupu

MJ: t ekviv. CO2
A - Ročné zníženie emisí skleníkových plynov

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1 
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 129,1 129,1 129,1

Skutočnosť 129,1 0 92,03

Cieľ 6:
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti P0627

Monitorovanie cieľa:
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti dosiahla celkom 209,478 MWh/rok elektrická energia a 422,928MWh/ rok plyn za rok 2021 
spolu teda 632,406 MWh/ rok. Cieľ zatiaľ nie je splnený. Spotreba plynu zaznamenala pokles oproti minulému roku. Pri spotrebe elektrickej energie však úrad uskutočnil 
určité zmeny v roku 2021 , a to že prenajal jedno podlažie externej spoločnosti , z uvedeného dôvodu pokles elektrickej energie nie je natoľko citeľný.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky

Typ: Výstupu

MJ: MWh/rok
A - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1 
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 589,419 589,419 589,419 589,419 589,419

Skutočnosť 589,419 0 632,4

Cieľ 7:
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách P0687

Monitorovanie cieľa:
Konečná spotreba energie vo verejných budovách bola v roku 2021 dosiahnutá na úrovni 485 094,73 kWh/rok čo predstavuje plnenie cieľa na úrovni 91,86%.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky a Monitorovacia správa k NFP za rok 2021 spracovaná projektovým manažérom spol FONDY EU s.r.o.

Typ: Výstupu
M J: kWh/rok

A - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách

Rok
Bázický rok

2020
R-3 
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 528082,6667 528082,6667 528082,6667 528082,6667 528082,6667

Skutočnosť 528082,6667 0 485,094

Cieľ 8:
Zníženie produkcie emisii SO2

Monitorovanie cieľa:
Zníženie produkcie emisií SO2 dosiahlo v roku 2021 výšku 96,3677 kg / rok čo predstavuje priebežné plnenie cieľa na úrovni 192,74%. Projekt sa priebežne 
vyhodnocuje.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky a monitorovacia správa k NFP za rok 2021 vypracovaná projektovým manažérom FONDY EU s.r.o.

Typ: Výstupu
MJ: kg/rok

A - Zníženie produkcie emisií SO2

Rok
Bázický rok

2020
R-3 
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 50 50 50 50 50

Skutočnosť 50 0 96,3677

Cieľ 9:
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných v budove

Monitorovanie cieľa:
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných v budove je celkom 6
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Zdroj získavania údajov:
Zmluva o NFP, Zoznam schválených merateľných ukazovateľov

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - počet opatrení na zníženie spotreby energie

Rok
Bázický rok

2021
R-3
2018

R-2
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 6

Skutočnosť 6 6 6

Cieľ 10:
Podlahová plocha budovy obnovených nad rámec min. požiadaviek

Monitorovanie cieľa:
Podlahová plocha budovy sa po uskutočnení Projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR nezmenila.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky

Typ: Výstupu
MJ: m2

A - Podlahová plocha budovy nad rámec min. požiadaviek

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2
2019

R - 1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 10265,14 10265,14 10265,14 10265,14

Skutočnosť 10265,14 10265,18 10265,14

Cieľ 11:
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti

Monitorovanie cieľa:
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti je 1117,5017 MWh/rok

Zdroj získavania údajov:
Zmluva o poskytnutí NFP, Zoznam schválených merateľných ukazovateľov

Typ: Výstupu
MJ: MWh/rok

A - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti

Rok
Bázický rok

2019
R-3 
2018

R-2
2019

R - 1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 1117,5017

Skutočnosť 1117,5017 1117,5017 1117,5017

Cieľ 12:
Zníženie potreby energie vo verejných budovách

Monitorovanie cieľa:
Potreba energie vo verejných budovách dosiahla prepočítaním ukazovateľa hodnotu 1 042 980,852 kWh/ rok čo predstavuje priebežné plnenie cieľa na úrovni 137,29%. 
Cieľ sa bude priebežne vyhodnocovať po dobu 5 rokov.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky a Monitorovacia správa k NFP spracovaná projektovým manažérom spol FONDY EU s.r.o. za rok 2021.

Typ: Výstupu

M J: kWh/ rok
A - Zníženie potreby energie vo verejných budovách ku koncu realizácie projektu

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 759665,1880 759665,1880 759665,1880 759665,1880

Skutočnosť 759665,1880 1042980 1042980,85

Cieľ 13:
Zníženie produkcií NO

Monitorovanie cieľa:
Zníženie produkcie NO2 na zdroj tepla v roku 2021 dosiahlo 194,47 kg/ rok čo v priebežnom vyhodnocovaní znamená plnenie vo výške 124,66% . Uvedený ciľ sa bude 
priebežne vyhodnocovať po dobu 5 rokov.

Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky a Monitorovacia správa k NFP za rok 2021 vypracovaná projektovým manažérom spol FONDY EU s.r.o.

Typ: Výstupu

MJ: kq/rok
A - Zníženie produkcií NO

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4 
2025

R + 5
2026

Plán 156 156 156 156 156

Skutočnosť 156 0 194,47

Cieľ 14:
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Monitorovanie cieľa:
Ročná spotreba primárnej energie vo verejných budovách bola dosiahnutá prepočítaním ukazovateľa vo výške 
565 268,7248 kWh/ rok,čo znamená priebežné plnenie cieľa na úrovni 76,30%.
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Zdroj získavania údajov:
Odbor správy a prevádzky a Monitorovacia správa k NFP za rok 2021 vypracovaná projektovým manažérom spo). Fondy EU s.r.o.

Typ: Výstupu
M J: kWh/ rok

A - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Rok
Bázický rok

2020
R-3 
2018

R-2
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 740862,8277 740862,8277 740862,8277 740862,8277 740862,8277
Skutočnosť 740862,8277 0 565268,72

Komentár k programovej časti:
Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR - Rekonštrukcia budovy ÚPVSR bol ukončený v roku 2020 a aktuálne prebieha obdobie udržateľnosti projektu a 
kontrola plnenia nastavených merateľných ukazovateľov.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošova

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08104-CAF
Zámer:
Úrad priemyselného vlastníctva SR je partnerom Úradu pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo SR v projekte Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v 
organizáciách verejnej správy, na ktorý UNMS SR získalo nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu „ Efektívna verejná 
správa , prioritná os 1.1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa."

Vzhľadom k tomu, že ÚPV SR bude prijímateľom finančných prostriedkov z tohto projektu, potrebujeme vytvoriť v našej programovej štruktúre prvok štátneho rozpočtu pre 
príjem finančných prostriedkov z tohto projektu a potreby úspešného spracovania Žiadosti o platbu v rozpočtovom informačnom systéme.
Zdroje , ktoré sa uvádzajú v rozpočtovom opatřeni ÚNMS SR sú:
EÚ 3AC1
ŠR 3AC2

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
1AC1 - Európsky sociálny fond 0 23 150 23 150
3AC1 - Európsky sociálny fond 0 37 820 37 820
3AC2 - Európsky sociálny fond 0 10 759 10 759
3AC3 - Európsky sociálny fond - pro rata 0 16 112 16 112
Spolu 0 87 842 87 842

Ciel’
Zvýšenie kvality organizácie internou analýzou projektu CAF

Monitorovanie cieľa:
CAF - od 1.1.2021 - beží projekt ďalej ako CAF 2 - Udržateľnosť - opäť sme začali implementovat' model CAF v úrade v zmysle Plánu implementácie. Samohodnotiaca 
správa bola schválená vedením 30.11.2021. V roku 2022 pokračujeme tvorbou Akčného plánu zlepšovania a externým posúdením na mieste. Za KP sú v projekte 
zapojení GTSÚ ako garant projektu, metodik - Presperínová, členovia CAF tímu - Presperí-nová, Pápaiová, Ivaničová

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti KP za rok 2021

Typ: Výstupu
MJ: slovne

B - Zvýšenie kvality organizácie implementáciou prvkov CAF

Rok
Bázický rok

2021
R-3 
2018

R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán

Skutočnosť áno áno

Komentár k programovej časti:

CAF - od 1.1.2021 beží projekt CAF 2 - Udržateľnosť v zmysle Plánu implementácie.
Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

06H0G - Hospodárska mobilizácia ÚPV SR

Cieľ 3:
Permanentná aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H boli v r. 2021 určené na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, a to 
najmä: krízové plánovanie, uchovanie výrobných schopností, organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia stavebných a sanačných činností, finančné 
zabezpečenie, tvorba štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.
Úrad priemyselného vlastníctva je súčinný v potrebe permanentnej aktualizácie krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia 
obyvateľstva a fungovania kľúčových činností. Aj keď v uvedenom zdroji nedošlo v roku 2021 k čerpaniu žiadnych prostriedkov.

Zdroj získavania údajov: 
ÚPVSR
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Typ: Výsledku
MJ: logická

A - Plnenie ročných krízových plánov

Rok
Bázický rok R-3

2018
R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán ano áno áno áno áno
Skutočnosť áno áno áno áno

Cieľ 4:
Permanentná aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činnosti.

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H boli v r. 2021 určené na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, a to 
najmä: krízové plánovanie, uchovanie výrobných schopnosti, organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia stavebných a sanačných činnosti, finančné 
zabezpečenie, tvorba štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.
Úrad priemyselného vlastníctva je súčinný v potrebe permanentnej aktualizácie krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia 
obyvateľstva a fungovania kľúčových činností. Aj keď v uvedenom zdroji nedošlo v roku 2021 k čerpaniu žiadnych prostriedkov.

Zdroj získavania údajov: 
ÚPVSR

Typ: Výsledku
MJ: logická

A - Plnenie ročných krízových plánov

Rok
Bázický rok R-3 

2018
R-2
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán ano áno áno áno áno áno áno
Skutočnosť áno

Komentár k programovej časti:

Ciele a ukazovatele stanovené pre program 06H celkovo na r. 2021 boli splnené. ÚPV SR nečerpal zdroje ani nevyužil prostriedky programu v roku 2021. Napriek uvedenému 
je ÚPV SR pripravený a poskytuje aktívnu súčinnosť v uvedenom programe.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0970B - Príspevky SR do MO - ÚPV SR

Zámer:
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.

v euráchFinancovanie programovej časti:

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 135 000 127 375 127 181
Spolu 135 000 127 375 127 181

Cieľ 9:
Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu ročného členského príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Monitorovanie cieľa:
Úhrada členského poplatku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO bola zrealizovaná v januári 2021.

Zdroj získavania údajov:
Štátna pokladnica

Komentár k programovej časti:
ÚPV SR svojím členstvom v medzinárodných organizáciách potvrdzuje svoju povinnosť úhrady členského poplatku. Ročný poplatok je platený do Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva WIPO.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad priemyselného vlastníctva SR
Zámer:
Efektívne a hospodárne vynakladanie výdavkov na informačné technológie z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR.

(v eurách )Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 303 338 382 013 382 013
1311 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 211 788 211 788
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 39 000 39 000
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 225 402 225 402
3AC1 - Európsky sociálny fond 0 0 0
Spolu 303 338 858 202 858 202
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Komentár k programovej časti:

OEKOR Informačné technológ! financované zo štátneho rozpočtu
Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R01 - Systémy vnútornej správy
Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 85 000 108 000 55 090
Spolu 85 000 108 000 55 090

Ciel‘1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za 
účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje čerpanie výdavkov na mesačnej báze. Nákup výdavkov na informačné technológie je prísne regulovaný výškou záväzného ukazovateľa , ktorý úrad 
nemôže prekročiť. Výdavky na informačné technológie sa obstarávajú najmä formou prieskumu trhu za účelom zabezpečenia hospodárneho vynakladania prostriedkov a 
tiež za účelom transparentnosti.

Zdroj získavania údajov:
Softip Profit - vnútorný systém účtovníctvo úradu

Typ: Efektivity 
M J: logická

A - Zefektivnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na IS VS

Rok
Bázický rok R-3

2018
R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán ano ano ano áno áno áno
Skutočnosť áno áno áno áno

Cieľ 2:
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ eviduje počet dodatočných elektronických eGovernment služieb podporených z projektu, ktoré je možné riešiť prostredníctvom mobilných aplikácii na 
mobilných zariadeniach. Zoznam vhodných životných situácií musí byť vopred definovaný. Za mobilnú aplikáciu je možné považovať program dostupný na platforme 
mobilných zariadení, ktorý pri svojej činnosti využíva špeciálne vlastnosti inteligentného mobilného zariadenia a zároveň zohľadňuje ich obmedzenia. Ide najmä o 
identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu používateľa, interaktivitu, využívanie informácií o polohe, personalizáciu a podobne.
Uvedený cieľ bol naviazaný na schválenie navrhovaných priorít v rámci rokovaní v návrhu rozpočtu kapitoly na roky 2021- 2023. UPV SR predložil Ministerstvu financií 
SR podrobnú analýzu projektu PES- Portál elektronických služieb, ale v rámci rokovaní k návrhu rozpočtu áto priorita nebola schválená.
V roku 2022 sa obnovili rokovania v tejto oblasti nakoľko bola vypísaná výzva OP Integrovaná infraštruktúra s názvom Malé zlepšenia e Gov služieb, v ktorej sme 
zapojení a očakávame v prípade schválenia NFP obnovenie projektu portálu elektronických služieb a teda aj plnenia tohto cieľa.

Zdroj získavania údajov:
Návrh rozpočtu kapitoly na roky 2021-2023 , komentár priority na rok 2021

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - Počet dodatočných eL služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 45 45 45
Skutočnosť 45 N/A

Cieľ 3:
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ eviduje počet dodatočných elektronických eGovernment služieb podporených z projektu, ktoré je možné riešiť prostredníctvom mobilných aplikácií na 
mobilných zariadeniach. Zoznam vhodných životných situácií musí byť vopred definovaný. Za mobilnú aplikáciu je možné považovať program dostupný na platforme 
mobilných zariadení, ktorý pri svojej činnosti využíva špeciálne vlastnosti inteligentného mobilného zariadenia a zároveň zohľadňuje ich obmedzenia. Ide najmä o 
identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu používateľa, interaktivitu, využívanie informácií o polohe, personalizáciu a podobne.Uvedený cieľ bol naviazaný na schválenie 
navrhovaných priorít v rámci rokovaní v návrhu rozpočtu kapitoly na roky 2021- 2023. UPV SR predložil Ministerstvu financií SR podrobnú analýzu projektu PES- Portál 
elektronických služieb, ale v rámci rokovaní k návrhu rozpočtu áto priorita nebola schválená.
V roku 2022 sa obnovili rokovania v tejto oblasti nakoľko bola vypísaná výzva OP Integrovaná infraštruktúra s názvom Malé zlepšenia e Gov služieb, v ktorej sme 
zapojení a očakávame v prípade schválenia NFP obnovenie projektu portálu elektronických služieb a teda aj plnenia tohto cieľa.

Zdroj získavania údajov:
Návrh rozpočtu kapitoly na roky 2021-2023

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - Počet dodatočných el. služieb pre občanov na riešenie mobilnou aplikáciou

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 45 45 45

Skutočnosť 45 N/A

Komentár k programovej časti:

OEKOR 01 Systémy vnútornej správy výdavky na systémy a licencie, ktoré správca kapitoly používa na zabezpečenie svojej prevádzky (tzv. BackOffice systémy),) ktorých 
výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu/nájom IT - výdavkyza práce a služby, zamedzujúce vzniku poškodenia, straty využiteľnosti a plynulosti používania jednotlivého
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informačného systému, a zároveň 
nepresahujú kumulatívne sumu 100 000 EUR za kalendárny rok.

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R02 - Špecializované systémy
Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 70 436 70 436 80 413
Spolu 70 436 70 436 80 413

Ciel‘1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé špecializované informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za 
účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje čerpanie výdavkov na mesačnej báze. Nákup výdavkov na informačné technológie je prísne regulovaný výškou záväzného ukazovateľa , ktorý úrad 
nemôže prekročiť. Výdavky na informačné technológie sa obstarávajú najmä formou prieskumu trhu za účelom zabezpečenia hospodárneho vynakladania prostriedkov a 
tiež za účelom transparentnosti.

Zdroj získavania údajov:
Softip profit.- účtovníctvo

Typ: Efektivity
MJ: logická

A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ŠIS

Rok
Bázický rok R-3 

2018
R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3 
2024

R + 4 
2025

R + 5
2026

Plán áno áo áno áno áno áno
Skutočnosť áno áno áno áno

Cieľ 2:
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ vyjadruje počet zavedených elektronických služieb pre podnikateľov podporených z projektu, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácii.
Projekt PES- Portál elektronických služieb nebol schválený Ministerstvom financií SR v rámci návrhu rozpočtu kapitoly na rok 2021 -2023 a z uvedeného dôvodu sa 
plnenie tohto cieľa odložilo.
Pre rok 2022 sa pripravujeme zapojiť do výzvy na financovanie takéhoto projektu z EU fondov, zapájame sa do výzvy Malé zlepšenia e Gov služieb a po získaní NFP 
budeme schopní tento cieľ naplniť.

Zdroj získavania údajov:
Návrh rozpočtu kapitoly 2021- 2023 Návrh priorít

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektroni

Rok
Bázický rok

2020
R-3 
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 5 5 5
Skutočnosť 5 N/A

Cieľ 3:
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ vyjadruje počet zavedených elektronických služieb pre občanov podporených z projektu, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií.
Projekt PES- Portál elektronických služieb nebol schválený Ministerstvom financií SR v rámci návrhu rozpočtu kapitoly na rok 2021 -2023 a z uvedeného dôvodu sa 
plnenie tohto cieľa odložilo.
Pre rok 2022 sa pripravujeme zapojiť do výzvy na financovanie takéhoto projektu z EU fondov, zapájame sa do výzvy Malé zlepšenia e Gov služieb a po získaní NFP 
budeme schopní tento cieľ naplniť.

Zdroj získavania údajov:
Návrh rozpočtu kapitoly na roky 2021- 2023 , priority na rok 2021

Typ: Výstupu
MJ: ks

A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických

Rok
Bázický rok

2020
R-3 
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1 
2022

R + 2 
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 5 5 5

Skutočnosť 5 N/A

Komentár k programovej časti:
0EK0R 02 - Špecializované systémy sú výdavky na špecializované systémy, ktoré úrad využíva na zabezpečenie svojich
kompetencií a ktoré nie sú uvádzané samostatne v rámci ďalších prvkov podprogramu, ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu/nájom IT nepresahujú hodnotu 100 
000 €

1) Uvádzať len vo forme agregovaných výdavkov a nedeliť na jednotlivé ISVS.
2) BackOffice systém je typ ISVS v MetalS: ekonomický a administratívny chod inštitúcie, prezentačný.
3) Špecializovaný systém je typ ISVS v MetalS: agendový.

009389/2021/oPOHIT
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12
výdavky za práce a služby, vrátane výdavkov na štandardnú údržbu licencií, 
zamedzujú vzniku poškodenia, straty využiteľnosti a plynulosti používania 
jednotlivého informačného systému,

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R03 - Podporná infrastruktúra
Financovanie programovej časti: (v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 147 902 203 577 244 638
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 41 442 41 442
3AC1 - Európsky sociálny fond 0 0 0
Spolu 147 902 245 019 286 080

Ciel‘1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje čerpanie výdavkov na mesačnej báze. Nákup výdavkov na informačné technológie je prisne regulovaný výškou záväzného ukazovateľa , ktorý úrad 
nemôže prekročiť. Výdavky na informačné technológie sa obstarávajú najmä formou prieskumu trhu za účelom zabezpečenia hospodárneho vynakladania prostriedkov a 
tiež za účelom transparentnosti.

Zdroj získavania údajov:
Softip profit - účtovníctvo

Typ: Efektivity
MJ: logická

A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na PI

Rok
Bázický rok R-3 

2018
R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán áno áno áno áno áno áno
Skutočnosť áno áno áno áno

Cieľ 2:
Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bol počet návštev webového portálu úradu https://wbr.indprop.gov.sk/ viac než 120 tisíc. Najviac použivateľov bolo zo Slovenska (17%). Nemecka (3,5 %), 
Čiech (2,6 %), USA (0,8%), a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného írska (0,7 %). Stálych používateľov (pravidelne sa vracajúcich) portálu je 8,7 %. 
Najnavštevovanejšie podstránky portálu sú: Ochranné známky (46 %), Európske patenty s určením pre SR (20,8 %), Patenty (7,7 %), Úžitkové vzory (6,5 %). a Dizajny 
(2,2 %). Približne 23 % návštevníkov vstupuje najskôr na úvodnú stránku a až potom na podstránky, ostatní vstupujú na stránku cez priamy odkaz napr. vo vyhľadávači.

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti odboru informatiky za rok 2021 . prerokovaná na porade vedenia dňa 23.2.2022

Typ: Výstupu

MJ: ks
A - Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 100000 100000 100000
Skutočnosť 100000 120000

Cieľ 3:
Počet návštev oficiálnej web stránky úradu

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bol počet návštev webového portálu úradu https://www.indprop.gov.sk/ viac ako 123 tisíc. Najviac používateľov je zo Slovenska (cca 75 %), potom z Česka 
(cca 5,3 %), Spojených štátov (2,4 %), z Činy (2,4%), Indonézie (2%) a Nemecka (1,6%). Pravidelne sa vracajúcich používateľov portálu je 22 %. Až 36 % používateľov 
vstupujúcich na webový portál vstupuje najskôr na hlavnú stránku. Najnavštevovanejšie podstránky portálu týkajúce sa predmetov priemyselnej ochrany sú: Databázy a 
registre (9,8 %). nasledujú Ochranné známky (8,7 %), Patenty (3 %) a Úžitkové vzory (1,6 %). Používatelia sa pripájali najviac z osobných počítačov či notebookov (67,7 
%), z mobilných zariadení (31 %) a tabletov-1,3 %.

Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti odboru informatiky za rok 2021, prerokovaná na porade vedenia dňa 23.2.2022

Typ: Výstupu

MJ: ks
A - Počet návštev na oficiálnej web stránke úradu

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1 
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 150000 150000 150000

Skutočnosť 150000 123000

Cieľ 4:
Dostupnosť služby TMView a DS View

Monitorovanie cieľa:
Dostupnosť služieb TM view a DS view bola v roku 2021 na úrovni 99,99%
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Zdroj získavania údajov:
Správa o činnosti odboru informatiky za rok 2021 , prerokovaná na porade vedenia dňa 23.2.2022

Typ: Výstupu
MJ: %

A - Dostupnosť služby TMView a DSView

Rok
Bázický rok

2020
R-3
2018

R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1 
2022

R + 2
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán 99 99 99
Skutočnosť 99 99,99

Komentár k programovej časti:

0EK0R 03 podporná infraštruktúra predstavuje výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov, ako sú komunikačné linky v budovách, pripojenie 
na internet, stolové počítače a notebooky, počítačové príslušenstvo, SW licencie viazané na zabezpečenie služieb komunikačnej infraštruktúry a ďalšie podporné IS. 

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R04 - IS Elektronické služby ÚPV SR
Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Zdroje financovania Schválený rozp. 
2021

Upravený rozpočet 
k 31.12.2021

Skutočnosť do 
31.12.2021

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 0 1 872
1311 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 211 788 211 788
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 39 000 39 000
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 183 960 183 960
Spolu 0 434 748 436 620

Ciel’ .
Sledovať a riadiť objem výdavkov na IS ES ÚPV SR z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a 
hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje čerpanie výdavkov na mesačnej báze. Nákup výdavkov na informačné technológie je prísne regulovaný výškou záväzného ukazovateľa , ktorý úrad 
nemôže prekročiť. Výdavky na informačné technológie sa obstarávajú najmä formou prieskumu trhu za účelom zabezpečenia hospodárneho vynakladania prostriedkov a 
tiež za účelom transparentnosti.

Zdroj získavania údajov:
Softip profit - účtovníctvo

Typ: Efektivity
MJ: logická

A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ES UPV SR.

Rok
Bázický rok R-3

2018
R-2 
2019

R-1
2020

R 
2021

R + 1
2022

R + 2 
2023

R + 3 
2024

R + 4
2025

R + 5
2026

Plán áno áno áno áno áno áno
Skutočnosť áno áno áno áno

Komentár k programovej časti:
0EK0R 4 - výdavky na špecializované systémy, ktoré úrad využíva na zabezpečenie svojich
kompetencií a ktoré nie sú uvádzané samostatne v rámci ďalších prvkov podprogramu, ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu/nájom IT presahujú hodnotu 100 000 
€ ročne

Monitorovanie vypracoval: Ľ.Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

Doplňujúca informácia:
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Štátna pokladnica
14.3.2022

Cislo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2021 
(v tis. eur)

37 Úrad priemyselného vlastníctva SR

Tabuľka: 1
Strana: 1

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutočnosť % k upravenému 

rozpočtu
1. PRÍJMY spolu 3 200 3 200 3 876 121,1

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 3 200 3 200 3 876 121,1

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 5 5 8 160,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 3 145 3 145 3 789 120,5
3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio 0 0 0 0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 50 50 79 158,0

C. Granty a transfery 0 0 0 0,0
1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0.0
2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0
3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0
4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 3 613 4 749 4 743 99,9

A. Bežné výdavky 3 529 3 985 3 979 99,8
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 034 2 122 2 119 99,9
2. Poistné a príspevok do poisťovní 710 786 785 99,9
3. Tovary a služby 642 905 903 99,8
4. Bežné transfery 143 172 172 100,0

z toho :
- Príspevkovej organizácii 0 0 0 0.0
- Štátnemu účelovému fondu 0 0 0 0,0
- Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
- Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 0 0 0 0,0
- Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 0 0 0 0.0
- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 0 0 0 0,0
- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 0 0 0 0.0
- Transfery nefinančným subjektom 0 0 0 0,0
- Odvody do rozpočtu Európskej únie 0 0 0 0.0

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom 0 0 0 0.0
B. Kapitálové výdavky 84 764 764 100,0

1. Obstarávanie kapitálových aktív 84 764 764 100,0
2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

z toho :
- Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
- Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
- Obci 0 0 0 0,0
- Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0.0
-Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 0 0 0.0
- Transfery nefinančným subjektom 0 0 0 0.0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) -413 -1 549 -867 56,0



Štátna pokladnica
14.3.2022

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Výdavky kapitoly SR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021 
(v tis. eur)

37 Úrad priemyselného vlastníctva SR

Tabuľka: 2
Strana: 1

Kód a názov

600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť
% k 

upravenému 
rozpočtu

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť
% k 

upravenému 
rozpočtu

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť
% 

upravenému 
rozpočtu

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 3 529 3 983 3 977 99,8 84 764 764 100,0 3 613 4 747 4 741 99,9
041 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 3 529 3 983 3 977 99,8 84 764 764 100,0 3 613 4 747 4 741 99,9
0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 3 529 3 983 3 977 99,8 84 764 764 100,0 3 613 4 747 4 741 99,9
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0
053 Znižovanie znečisťovania 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0
0530 Znižovanie znečisťovania 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0
SPOLU 3 529 3 985 3 979 99,8 84 764 764 100,0 3 613 4 749 4 743 99,9



Štátna pokladnica
14.3.2022

Tabuľka: 3
Strana: 1

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2021 
(v tis. eur)

37 Úrad priemyselného vlastníctva SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Ek.kl. Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu

I. PRÍJMY spolu 0 0 32 0,0

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami 0 0 32 0,0

v tom:

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 0 0 32 0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 0 0 0 0,0

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 0 0 0 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 
majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 0

0,0

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0
v tom: 0,0

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej 

finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0
0,0

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej 
finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0

0,0

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0
L-II. Prebytok (+), schodok (-) 0 0 32 0,0



Tabuľka č.4
Strana: 1

Záväzné ukazovatele kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva SR za rok 2021

Etapa: MUR 2021, Stav k dátumu: 27.5.2022, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná mesačne (v eur)

Záväzné ukazovatele Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutočnosť

%
plnenia 

schváleného 
rozpočtu

% 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu

I. PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 0,00 x x
B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 x x

z toho 11: 0,00 0,00 x x
z toho 13: 0,00 0,00 x x

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) 3 612 963,00 4 749 045,04 0,00 0,00 0,0
z toho 11: 3 612 963,00 3 973 891,89 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 775 153,15 0,00 x 0,0

z toho 72: 0,00 0,00 x x
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 
ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov 
Európskej únie

3 612 963,00 4 685 172,03 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 3 612 963,00 3 950 741,91 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 734 430,12 0,00 x 0,0

z toho:

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 
111+11H) 3 612 963,00 3 950 741,91 0,00 0,00 0,0

z toho 131 0,00 707 045,96 0,00 x 0,0

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 27 384,16 0,00 x 0,0

z toho 11: 0,00 0,00 x x
z toho 13: 0,00 27 384,16 0,00 x 0,0

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111 + 11H) 2 033 761,00 2 073 204,00 0,00 0,00 0,0

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 
(kód zdroja 111+11 H)

2 033 761,00 2 073 204,00

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, 
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č.
649/2020 '

123 123

z toho: aparát ústredného orgánu 123 osôb 123 osôb

- administratívne kapacity rozpočtových 
organizácií osobitne sledované, podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020

0 osôb 0 osôb x x

z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 0 osôb x x

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov 
na spolufinancovanie) 83 602,00 764 197,87 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 83 602,00 98 151,91 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 666 045,96 0,00 x 0,0

z toho: kód zdroja 111 83 602,00 98 151,91 0,00 0,00 0,0

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 
523/2004 Z. z. 0,00 0,00 x x

(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je 
rozpočtová organizácia
oprávnená čerpať tento limit do výšky 
rozpočtovaných príjmov skutočne
prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov 
z dôvodu dosiahnutia
vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)
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Záväzné ukazovatele kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva SR za rok 2021

Etapa: MU R 2021, Stav k dátumu: 27.5.2022, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná mesačne (v eur)

Záväzné ukazovatele Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet Skutočnosť

% 
plnenia 

schváleného 
rozpočtu

% 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu

C. Prostriedky Európskej únie 0,00 63 873,01 0,00 X 0,0

z toho 11: 0,00 23 149,98 0,00 X 0,0

z toho 13: 0,00 40 723,03 0,00 X 0,0

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu 
programov vlády SR a časti programov vlády SR

06H0G Hospodárska mobilizácia ÚPV SR 0,00 0,00 X X

z toho 11: 0,00 0,00 X X

z toho 13: 0,00 0,00 X x
z toho 72: 0,00 0,00 X x

081 Podpora priemyselného vlastníctva 3 174 625,00 3 763 467,61 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 3 174 625,00 3 464 503,98 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 298 963,63 0,00 x 0,0

z toho 72: 0,00 0,00 x x
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR 135 000,00 127 374,94 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 135 000,00 127 374,94 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 0,00 x x
z toho 72: 0,00 0,00 x x

0EK0R Informačné technológie financované 
zo štátneho rozpočtu - Úrad priemyselného 
vlastníctva SR

303 338,00 858 202,49 0,00 0,00 0,0

z toho 11: 303 338,00 382 012,97 0,00 0,00 0,0

z toho 13: 0,00 476 189,52 0,00 x 0,0

z toho 72: 0,00 0,00 x x
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